Referat fra samrådets møde onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 i Vodskov Hallen.
Deltagere: Jesper Nyborg, Ole Wæhrens, Lars Kjeldgaard, Henning Pedersen, Knud Larsen, Erling Larsen.
Afbud: Bent Iversen, Birgit Kastbjerg, Søren Brinkmann, Erik Sørensen, Peter Lindholt
Mødeleder: Lars
Referent: Ole
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Siden sidst
Forretningsudvalget er konstitueret, og har samme besætning på pladserne som tidligere med Lars
Kjeldgaard som formand, Bent Iversen kasserer og Birgit Kastbjerg sekretær.
3. Økonomi
Intet at bemærke, vi starter på scratch med et nyt regnskabsår.
4. Fra udvalgene
Møllens Venner:
Da de omkringliggende bygninger ved møllen, som har huset Hammer Byg, og nu er fraflyttet/ solgt,
er det spændende at høre, hvilke planer der er med disse arealer.
Bemærk: Arrangementer / meddelelser kommer i kalenderen på Vodskov.net
Multihuset:
intet nyt.
Trafik og veje:
Der kan nu via Aalborg kommunes hjemmeside meddeles kommunen, hvor der er huller i vejen.
Grønne områder:
Erik Sørensen & Peter Lindholt, er tovholdere på en saml affald / oprydnings dag i Vodskov og
omegn, og de bedes snarest tage aktion, da datoen er fastsat til d. 21. april. Hvor der inden da skal
annonceres og adviseres myndigheder om hjælp til sække og container m.v.
Der blev gjort opmærksom på et link www.dn.dk, der kan give nogle tips til en sådan dag.
Samrådet opfordrer alle til at feje for egen dør.
Støjcigaren er nu blevet flyttet længere mod syd, hvilket kan ses på dette link:
http://aakwww.aalborgkommune.dk/NR/exeres/79308830-88CD-45F4-B5121F877A7AEDA1,frameless.htm?statiskcopy=1
Et forslag bragt til Samrådet fra Troels Fischer om et mere brugbart og rekreativ område ved ”Peters
Plads” ved Fjorden, synes Samrådet er en knippel god ide, og vil gerne bakke det op.
Vodskov Skole:
Intet nyt
Vodskov Fremtid:
Næste skridt i Vodskov Hallen ´s ”Projekt Vodskov Hallen” sker omkring 4-5. maj hvor der afleveres
materiale til Lokale- og Anlægsfonden, og dernæst starter projekteringen med licitation i efteråret.
Nyt er, at der projekteres opført et fitnesscenter
Aalborg Universitet:
Intet nyt for 4-5-6- gang……… derfor nedlægges punktet.
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Hammer Bakker:
Nyt er, at Erling erstatter Ole som Samrådets repræsentant i Hammer bakker udvalget.
Et ønske fremkom, oplyser Erling, om en Krolfbane i Vodskov. Vodskov Samråd bakker gerne op
derom, såfremt der dannes en driftig initiativgruppe med et færdigt projekt.
Adressebog/velkomstfolder til nye borgere:
Intet nyt, der arbejdes stadig på folderen, men her et forslag modtaget af Henning: = gå på nettet og
besøg Vodskov / få noget at vide.

Byporte:
Intet nyt, Erik og Jesper følger op på mødet afholdt med Aalborg Kommune.
Limfjordsløbet:
Der arbejdes på sagen, Peter Lindholt og Claus Nielsen, følger op med skolen, der er måske et Mega
Vodskov hold på banen ved Limfjordsløbet.
Open by Night:
30. maj. Der kan annonceres hos Frank Jensen (Vodskov Hallen info skærme) =
infoskaerm@vodskovhallen.dk
Diverse foreninger:
Intet nyt.
Sct. Hans aften:
Efterhånden et større arrangement, i samarbejde med Vodskov erhvervsliv og Vodskov Samråd,
mere børnevenligt med hoppeborg og vaffelbagning m.m.
Juletræ tændes:
Intet nyt.
Borgermøder / offentlige temamøder:
Der påtænkes et Samrådsarrangement op til kommunalvalget, Knud er tovholder.
Juletræ for børn i Hallen:
Succesen fortsætter med Hallen som arrangør i samarbejde med Vodskov Samråd.
Hjemmeside:
Intet ny er alt nyt oplyser Henning, se kalenderen på Vodskov.net
5. Evt.
1. Samrådet er blevet spurgt om opslagtavler i byen.
Der er ikke megen velvilje i byens forretninger til tavleopslag.
Generelt er biblioteket velvillig til opslag om arrangementer, og det er Vodskov Hallen også.
2. Der kan annonceres hos Frank Jensen (Vodskov Hallens info skærme):
infoskaerm@vodskovhallen.dk
3. Derudover henviser Samrådet til kalenderen på Vodskov.net ved webmaster Henning Pedersen:
kalender@vodskov.net
4. Vodskov Hallen foreslår, at Samrådet er repræsenteret i Vodskov Hallens regi,
Ole udpegedes til dette hverv.
NÆSTE MØDE: afholdes d.22. maj kl. 19.00 i Vodskov Hallen
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